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ঝুঁকিতে স্কুল কিক্ষার্থীরাই 

 

রাজধানীর কিকিল একিতেিন স্কুতলর অষ্টম শ্রেকির কিক্ষার্থী ঐি শ্র াতমজ। জুলাইতের শ্রিষ িপ্তাতে এিকিন জ্বর ওতে োর। প্রর্থম দু'কিন 

প্যারাকিটামল জােীে ওষুধ শ্রিবতনর পরও জ্বর িমকিল না। এরপর  ে ২৮ জুলাই োতি ঢািা কিশু োিপাোতল িকেি িরা েে। শ্রিখাতন োর 

শ্রেঙ্গু িনাক্ত েে। চার কিন কচকিৎিার পর ১ আ স্ট োতি োিপাোল শ্রর্থতি করকলজ শ্রিওো েে।  

 

ঐি শ্র াতমতজর পকরবার রাজধানীর মকিপুকরপাড়া এলািাে বিবাি িতর। োর মা িীপা িস্তা ঢািা কিশু োিপাোতলর কিকনের নাি ি। িীপা িস্তা 

িমিালতি বতলন, শ্রিতল িিাতল স্কুতল যাে। শ্রিখাতন মাতে শ্রখলাধুলা িতর কবতিতলর কিতি জ্বর কনতে বািাে শ্রেতর। োর ধারিা, স্কুল শ্রর্থতিই ঐি 

শ্রেঙ্গু আক্রান্ত েতেতি। িারি বািাে োরা িবাই মিাকর ব্যবোর িতরন। এ িাড়া কনেকমে বািার শ্রিের ও আিপাতির পকরতবিও পকরচ্ছন্ন 

রাতখন। বািাে র্থািা শ্রিাতনা মিা িামড় কিতল পকরবাতরর অন্য িারও না িারও শ্রেঙ্গু েতো।  

 

িীপা িস্তার মতো এিই ির্থা জানান রাজধানীর কমরপুতরর শ্রিওড়াপাড়া এলািার বাকিন্দা শ্রখারতিি আলম। শ্রেঙ্গু আক্রান্ত েওোর পর োর শ্রিতল 

হুজাইো আেতমিতি  ে ২৮ জুলাই ঢািা কিশু োিপাোতল িকেি িরা েে। শ্রিখাতন কচকিৎিা শ্রিতষ হুজাইো এখন বািাে কেতরতি। শ্রখারতিি 

আলম বতলন, োর শ্রিতল শ্রিওড়াপাড়া এলািার োকেজুল্লাে োকেকজো মাদ্রািাে পড়াতিানা িতর। প্রকেকিন েজতরর নামাতজর পর শ্রিতলতি 

মাদ্রািাে কিতে আতিন। রাে ৯টার কিতি বািাে কনতে  আতিন। শ্রিতল িারাকিন ওই মাদ্রািাে শ্রর্থতি পড়াতিানা িতর। শ্রখারতিি আলতমর ধারিা, 

হুজাইো মাদ্রািা শ্রর্থতিই শ্রেঙ্গু আক্রান্ত েতেতি। বািাে োরা িবাই মিাকর ব্যবোর িতরন।  

 

ঐি শ্র াতমজ ও হুজাইোর মতো আরও অতনি কিক্ষার্থী স্কুল-িতলজ শ্রর্থতি শ্রেঙ্গু আক্রান্ত েতচ্ছ। কিক্ষার্থীতির পকরবাতরর পক্ষ শ্রর্থতিও এমন িাকব 

িরা েতেতি। িংকিষ্ট কবতিষজ্ঞরাও এ িাকবর িতে িেমে শ্রপাষি িতর বতলতিন, শ্রেঙ্গুবাকেে একেি মিা উজ্জ্বল আতলাে িামড় কিতে র্থাতি। 

রাতের অন্ধিাতর িামড় শ্রিে না। সুেরাং কিতনর উজ্জ্বল আতলাে স্কুল শ্রর্থতি কিক্ষার্থীতির শ্রেঙ্গুবাকেে একেি মিা িামড় কিতে র্থািতে পাতর। 

স্কুল-িতলতজ পড়ুো শ্রেঙ্গু আক্রান্ত কিক্ষার্থীতির অকিিাবিতির িতে ির্থা বতলও এ রিম আিঙ্কার ির্থাই জানা শ্র তি।  

 

স্বাস্থ্য অকধিপ্ততরর েথ্য কবতিষি িতর শ্রিখা যাে, এ পয িন্ত প্রাে ৩১ িোংি কিশু শ্রেঙ্গুতে আক্রান্ত েতেতি। কিশু কবতিষজ্ঞরা বতলতিন, শ্রেঙ্গুর 

িোবেো কিশুতির পতক্ষ িেয িরা অেযন্ত িঠিন। বড়তির শ্রয িেয ক্ষমো, কিশুতির ো শ্রনই। এ িারতি োতির জন্য শ্রেঙ্গু অেযন্ত ঝুঁকিপূি ি েতে 

শ্রিখা কিতেতি। এ অবস্থ্াে কিশুতির কবষতে বাড়কে িেিিো অবলম্বতনর পরামি ি কিতেতিন োরা। 

 

স্কুল ামী কিশুরাই শ্রবকি ঝুঁকিতে :ঢািা কিশু োিপাোতলর একপতেকমওলকজস্ট কিংির শ্র াষ চলকে বিতরর শ্রম মাি শ্রর্থতি ২৮ জুলাই পয িন্ত ৪৮৫ 

জন শ্রেঙ্গু আক্রান্ত শ্ররা ীর ওপর  তবষিা চালান। োতে শ্রিখা শ্র তি, ৬ শ্রর্থতি ১০ বির বেিী কিশুরা শ্রেঙ্গুতে শ্রবকি আক্রান্ত েতেতি। োতির িংখ্যা 

১৭৮ জন। িেিরা কেিাতব ৩৭ িোংি। ৩ শ্রর্থতি ৫ বির বেিী ১৪৭ কিশু আক্রান্ত েতেতি। এই োর ৩০ িোংি। ১১ বির ও োর শ্রবকি বেিী 

কিশুর িংখ্যা ৭৮। এই োর ১৬ িোংি। ১ শ্রর্থতি ২ বির বেিী কিশু ৫৩ জন আক্রান্ত েতেতি। োতির োর ১১ িোংি। এি বিতরর কনতচ ২৯ জন 
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আক্রান্ত েতেতি। এই োর ৬ িোংি। ৬ শ্রর্থতি ১০ বির এবং ১১ বিতরর ওপতরর কিক্ষার্থীরাই স্কুতল পড়াতিানা িরতি। শ্রমাট আক্রাতন্তর মতে 

োতির িংখ্যা ৫৩ িোংি। 

 

কিংির শ্র াষ িমিালতি জানান, ৬ শ্রর্থতি ১০ বির বেিী এবং ১১ বির ও োর শ্রবকি বেিী কিশুতির মতে আক্রাতন্তর োর শ্রবকি। এ কিশুরাই 

স্কুতল পড়াতিানা িরতি। সুেরাং স্কুল ামী কিশুরা শ্রয শ্রবকি োতর শ্রেঙ্গু আক্রান্ত েতেতি এটি বলা যাে।  তবষিা অনুযােী স্কুল ামী কিক্ষার্থীরা শ্রবকি 

ঝুঁকিতে আতি বতল মতন িতরন কেকন।  

 

কনতজর  তবষিার ধরন তুতল ধতর কিংির শ্র াষ বতলন, শ্রেঙ্গু আক্রান্ত েতে ঢািা কিশু োিপাোতল কচকিৎিা কনতে আিা কিশুতির অকিিাবতির 

িতে কেকন ির্থা বতলতিন। োতির মতে স্কুলপড়ূো কিক্ষার্থীর অকধিাংি অকিিাবি জাকনতেতিন, োতির বািাবাকড় ও আিপাতির পকরতবি 

পকরচ্ছন্ন এবং িাব িক্ষকিি মিাকরও ব্যবোর িতরন। োই বািা শ্রর্থতি আক্রান্ত েওোর ঝুঁকি িম। বািা শ্রর্থতি আক্রান্ত েতল পকরবাতরর অন্য 

িিস্যরাও আক্রান্ত েতেন। কিন্তু শুধু স্কুলপড়ূো কিশু শ্রিন আক্রান্ত েতব। সুেরাং এ কচত্র শ্রর্থতি বলা যাে, স্কুতল ক তেই শ্রবকিরিা  কিশু আক্রান্ত 

েতেতি। 

 

িরিাতরর জােীে শ্ররা েত্ত্ব, শ্ররা  কনেন্ত্রি ও  তবষিা প্রকেষ্ঠান এ পয িন্ত শ্রেঙ্গু আক্রান্ত কেন োজার মানুতষর ওপর বেিকিকিি এিটি পয িাতলাচনা 

িতরতি। শ্রিখাতন শ্রিখা শ্র তি, শূন্য শ্রর্থতি ১ বির বেিী ৯১ জন, ১ শ্রর্থতি ৫ বির বেিী ১৫২ জন, ৫ শ্রর্থতি ১৫ বির বেিী ৫৭১ জন আক্রান্ত 

েতেতি। ৫ শ্রর্থতি ১৫ বির বেিী কিশুরাই স্কুল ামী।  

 

প্রকেষ্ঠাতনর পকরচালি অোপি ো. মীরজাকি শ্রিকিনা শ্রলারা িমিালতি বতলন, ঢািা কিশু োিপাোতল শুধু কিশু শ্ররা ী িকেি েে। কিন্তু স্বাস্থ্য 

অকধিপ্তর িারাতিতি শ্রেঙ্গু আক্রান্ত শ্ররা ীর োকলিা কনতে িাজ িতর। এিব শ্ররা ীর বেিকিকিি োকলিা পয িাতলাচনা িতর শ্রিখা শ্র তি, ৫ শ্রর্থতি 

১৫ বির এবং ১৫ শ্রর্থতি ২৫ বির এবং ২৫ শ্রর্থতি ৩৫ বির বেিী মানুষ িবতচতে শ্রবকি আক্রান্ত েতচ্ছ। এ িাড়া শ্রপিা ে কিি পয িাতলাচনা িতরও 

শ্রিখা শ্র তি, কিক্ষার্থী ও চািকরজীবীরা শ্রবকি আক্রান্ত েতেতি। এর আত র বিরগুতলাতে এমনটি শ্রিখা যােকন। 

 

পকরচালি আরও বতলন, স্কুল-িতলজ-কবশ্বকবদ্যালে, িম িস্থ্তল িতচেনো বাড়াতে েতব। িরিাকরিাতব শ্রয শ্রচষ্টা িরা েতচ্ছ, োতে বািাবাকড়র 

মানুতষর মতে িতচেনো বাড়তি। িবাই বািাবাকড় ও আিপাতির পকরতবি পকরচ্ছন্ন রাখার ওপর গুরুত্ব কিতচ্ছন। এখন কিক্ষাপ্রকেষ্ঠান ও িম িস্থ্ল 

পকরচ্ছন্ন রাখার ওপর গুরুত্ব কিতে েতব। অন্যর্থাে পকরকস্থ্কে আরও খারাপ েতে পাতর। িারি এখন শ্রর্থতম শ্রর্থতম বৃকষ্ট েতচ্ছ। এই বৃকষ্টর পাকন জতম 

একেি মিার প্রজনন বাড়াতব। োই িবাইতি আরও িেিি েতে েতব।  

 

কিক্ষিরা যা বলতিন :রাজধানীর আইকেোল স্কুল অযান্ড িতলতজর অেক্ষ ে. িাোন আরা শ্রব ম  েিাল িমিালতি বতলন, প্রকেকিনই কিক্ষি-

কিক্ষার্থীরা কমতল স্কুল ও আিপাতির এলািা পকরস্কার-পকরচ্ছন্ন িতর আিকি। আিপাতি পাকনও জমতে শ্রিওো েতচ্ছ না। স্কুতলর প্রকেটি িতক্ষই 

পয িাপ্ত আতলা-বাোতির ব্যবস্থ্া আতি। সুেরাং এখান শ্রর্থতি কিশুতির শ্রেঙ্গু আক্রান্ত েওোর আিঙ্কা িম। 

 

প্রাে এিই ির্থা বতলতিন গুলিান মতেল উচ্চ মােকমি কবদ্যালতের প্রধান কিক্ষি শ্রমাস্তো জামান। িমিালতি কেকন বতলন, শ্রেঙ্গুর প্রতিাপ শ্রিখা 

শ্রিওোর আত  শ্রর্থতিই কনেকমে োরা স্কুল ও এর আিপাতির পকরতবি পকরচ্ছন্ন শ্ররতখ আিতিন।  ে িতেিকিন এটি আরও শ্রবকি িতর িরা েতচ্ছ। 

শ্রেকিিতক্ষ কনেকমে অযাতরািল শ্রিওো েতচ্ছ। সুেরাং োর কিক্ষা প্রকেষ্ঠান শ্রর্থতি শ্রেঙ্গু আক্রান্ত েওোর আিঙ্কা শ্রনই।  

 

আক্রান্ত ও কিশু মৃতুযর িংখ্যা :তেঙ্গু আক্রান্ত েতে ঢািা কিশু োিপাোতল এ পয িন্ত ৪৯০ কিশু িকেি েতেতি। েতব আউটতোর ও জরুকর কবিা  শ্রর্থতি 

আরও িতেিগুি কিশু কচকিৎিা কনতেতি। োকলিাে োতির নাম শ্রনই। আবার স্বাস্থ্য অকধিপ্ততরর োতে শ্রয োকলিা আতি, োতে বেিকিকিি িব 

শ্ররা ীর কেিাব পয িাতলাচনা িরা েেকন। কেন োজার শ্ররা ীর েথ্য পয িাতলাচনা িরা েতেতি। শ্রিখাতন শ্রিখা শ্র তি, শূন্য শ্রর্থতি ১৫ বির বেিী ৯১৪ 

জন আক্রান্ত েতেতি। শ্রি অনুযােী ৩১ িোংি কিশু শ্ররা ী পাওো শ্র তি। েতব িংকিষ্টরা বতলতিন, শ্রমাট আক্রাতন্তর মতে কিশুর িংখ্যা ৩৫ িোংি 

িাকড়তে শ্রযতে পাতর।  

 

একিতি স্কোর, ঢািা কিশু োিপাোল ও বাংলাতিি শ্রেিালাইজে োিপাোতল দুটি িতর এবং ইউনাইতটে, ঢািা শ্রমকেতিল িতলজ ও 

োিপাোল, কিন লাইে ও শ্রিােরাওোিী োিপাোতল এিটি িতর শ্রমাট ১০ কিশুর মৃতুযর কেিাব পাওো শ্র তি। 

 

কবতিষজ্ঞতির পরামি ি :বেবন্ধু শ্রিখ মুকজব শ্রমকেতিল কবশ্বকবদ্যালতের শ্রমকেকিন অনুষতির িাতবি কেন অোপি ো. একবএম আব্দুল্লাে 

িমিালতি বতলন, কিক্ষাপ্রকেষ্ঠান ও িম িস্থ্ল শ্রর্থতিই মানুষ শ্রবকি আক্রান্ত েতচ্ছ। একেি মিা শ্রয িমেটাে িামড় শ্রিে, শ্রিই িমে অতনতিই 

কিক্ষাপ্রকেষ্ঠান ও িম িস্থ্তল অবস্থ্ান িতরন। সুেরাং এখন শ্রিিব স্থ্ান পকরস্কার-পকরচ্ছন্ন রাখার ওপর শ্রবকি গুরুত্ব কিতে েতব। 

 

ঢািা কিশু োিপাোতলর িাতবি পকরচালি ও কিশু কবতিষজ্ঞ অোপি ো. আব্দুল আকজজ িমিালতি জানান, শ্রেঙ্গু জ্বতর আক্রান্ত েওোর পর 

িরীতর উচ্চ োপমাত্রার পািাপাকি োড় ও মাংিতপকিতে প্রচণ্ড ব্যর্থা েে। এই ধিল িামাল শ্রিওো কিশুতির পতক্ষ অেযন্ত িঠিন। এ িাড়া িাঁতের 



শ্র াড়া, নাি শ্রর্থতি রক্ত শ্রবর েতে পাতর। শ্রেঙ্গু িাইরাতির এিটি কবতিষত্ব েতলা- এটি রক্তনাকলর পকরবেিন  টিতে জলীে অংি শ্রবর িতর শ্রিে। 

েতল শ্ররা ী পাকনশূন্যোে শ্রিাত । বড়তির তুলনাে কিশুরা পাকনশূন্যোে শ্রবকি শ্রিাত । েীি পাকনশূন্য েতে অজ্ঞান েতে পড়ািে োতির জটিলোর 

আিঙ্কাও শ্রবকি। োই কিশুতির প্রকে বাড়কে নজর কিতে েতব। কিক্ষাপ্রকেষ্ঠান ও িম িস্থ্ল পকরচ্ছন্ন রাখতে েতব।  

 

িীটেত্ত্বকবি ে. মঞ্জুর আেতমি শ্রচৌধুরী িমিালতি বতলন, অকে নবিকেপূি ি এলািাে এই মিার কবস্তার শ্রিখা যাতচ্ছ। শ্রি কেতিতব স্কুল-িতলজ, 

বাজার, বাি, লঞ্চ ও শ্ররলতস্টিতন এই মিার প্রজনন শ্রবকি েে। োই এিব স্থ্াতন যারা চলাচল িরতি, োতির পৃর্থি প্রতটিিন কনতে েতব। কবতিষ 

িতর ফুলোো প্যান্ট-িাট ি ও জুো-শ্রমাজা ব্যবোর িরা প্রতোজন। স্কুলগুতলাতে শ্রেি পকরবেিন িরা িরিার। িারি োেোো জামার পকরবতেি 

ফুলোো ব্যবোর িরতে েতব। োিাড়া অযাতরািলিে মিা প্রকেতরাধী কবকিন্ন িামিী স্কুতল ব্যবোর িরা শ্রযতে পাতর। এিই িতে স্কুল ও 

আিপাতির পকরতবি পকরচ্ছন্ন রাখতে েতব। োেতল কিছুটা পকরত্রাি পাওো িম্ভব েতব। 

 

আন্তঃমন্ত্রিালে িিার আতলাচনােও কিক্ষাপ্রকেষ্ঠান : িম্প্রকে আন্তঃমন্ত্রিালতের এি িিাতেও কবষেটি কনতে আতলাচনা েে। ওই িিাে অংি 

শ্রনওো ঊর্ধ্িেন এি িম িিেিা জানান, স্কুলপড়ূো কিশুরা ঝুঁকিতে আতি। োতির কবষতে িিাে কবস্তাকরে আতলাচনা েতেতি। শ্রিখাতন শ্রিউ শ্রিউ স্কুল 

বন্ধ িরার পরামি ি শ্রিন। েতব িাকব িি পকরকস্থ্কে কবতবচনা িতর ো িেি িরা েেকন। কিক্ষা মন্ত্রিালতের প্রকেকনকধ ওই িিাে বতলতিন, 

কিক্ষার্থীতির যুক্ত িতরই োরা শ্রেঙ্গুকবতরাধী িতচেনোমূলি িম িিাণ্ড পকরচালনা িরতিন। স্কুল-িতলজ ও আিপাতির পকরতবি পকরচ্ছন্ন িরার 

মােতম োরা ব্যাপি োতর িতচেনো সৃকষ্ট িরতিন। এই অকিজ্ঞো িাতজ লাক তে কিশুরা কনতজর বািাবাকড় ও আিপাতির পকরতবিও পকরচ্ছন্ন 

রাখতে ভূকমিা পালন িরতে পারতব। স্কুল-িতলজ ছুটি শ্রিওো েতল শ্রিই িায িক্রম ব্যােে েতব।  

 

স্বাস্থ্য অকধিপ্ততরর মোপকরচালি অোপি ো. আবুল িালাম আজাি িমিালতি বতলন, কিক্ষাপ্রকেষ্ঠান ও িম িস্থ্লিে  নবিকেপূি ি এলািাে 

একেতির প্রজনন শ্রবকি। এিব এলািাে িতচেনোমূলি িায িক্রম চালাতনা েতচ্ছ। এ িাড়া মিি কনধতন শ্রিিব্যাপী িতচেনো সৃকষ্ট েতেতি। 

িরিাকর-শ্রবিরিাকর োিপাোতলর কচকিৎিিরা রাে-কিন পকরেম িতর আক্রান্ততির কচকিৎিাতিবা কিতচ্ছন। এ অবস্থ্াে খুব কি ক র পকরকস্থ্কে 

কনেন্ত্রতি আিতব বতল আিাবাি ব্যক্ত িতরন কেকন।  


